
О Б Я В А 
 

до заинтересованите лица и общественост 
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на  ОВОС/ДВ 

бр. 25/2003г./  

Уведомяваме Ви, че Община Враца има следното инвестиционно 

предложение:  
 

„Основен ремонт на улици в гр.Враца – ул.Славянска, ул.Митрополит Паисий, 

ул.Съединение, ул.Независимост, ул.Ген.Леонов, ул.Иванка Ботева, 

ул.Г.Раковски, бул.Демокрация, пл.Св.С.Врачански, ул.Кръстьо Българията, 

ул.Екзарх Йосиф, бул.Втори юни, ул.Околчица, бул.Ст.Ц.Даскалов, бул.Мито 

Орозов, кръгово кръстовище на бул.Мито Орозов и ул.Ст.Заимов и кръгово 

кръстовище на бул.М.Орозов и бул.Христо Ботев.” 

 

Възложител: 
ОБЩИНА ВРАЦА 

гр. Враца 3000, ул. „Стефанаки Савов” № 6 

тел, факс: 092/663438 

Телефон, факс и е-mail: Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82 Факс: 092/ 62 30 61 

Електронна поща: obshtinavr@b-trust.org 

Лице за контакти: Арх. ДАНАИЛ ДИЛКОВ, Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82 – вътр. 

274. 

  

Характеристика на инвестиционното предложение: 
 

Основен ремонт на съществуващи улици, който включва цялостен ремонт на пътните 

платна и частична подмяна на бордюри и тротоарна настилка. 

Предвижда се изваждане на съществуващата настилка, вдълбочаване при необходимост 

нивото на улиците, полагане и уплътняване на долен пласт от трошен камък, полагане и 

уплътняване на асфалтови пластове от плътен и неплътен асфалтобетон. 

Подмяна на съществуващите амортизирани бордюри с нови и полагане на нови 

тротоарни настилки от асфалтобетон и тротоарни плочи. 
 

Местоположение 
 

Гр.Враца 

- ул. Околчица, ул. Славянска, ул. Митрополит Паисий, ул. Съединение, ул. 

Стоян Ц. Даскалов, ул. Независимост (от бул. България до ул. Околчица), 

бул. Мито Орозов (от пл. Руски до подлез ж.п. линия), ул. Иванка Ботева, 

ул. Георги С.Раковски, бул. Демокрация, бул. Втори юни (от табела 

„Враца” до православен храм „Св.Николай”), ул. Екзарх Йосиф, ул. 

Ген.Леонов, ул. Кръстьо Българията, Кръгово кръстовище бул. М.Орозов и 

ул. Ст.Заимов, Кръгово кръстовище бул. М.Орозов и бул. Христо Ботев, Пл. 

Св. Софроний Врачански 

 

 

Всички, които желаят да се запознаят с инвестиционното намерение, да изразят 

мнения и становища, относно реализацията му, могат да го направят писмено в 

община Враца или в РИОСВ Враца, ул. „Екз. Йосиф” № 81. 

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на 

околната среда 

 

 Дата: 24.01.2014 год.     Възложител: Община Враца

     


